
 

 

 «اطالعیه آموزشی »                                                                     

         .برگزار می نماید زیر را آموزشی ارگاهکواحد آموزش انجمن مدیران صنایع خراسان  

      

 عنوان :

 

 انجام دهند:   Excelا با استفاده از نرم افزار در پایان دوره  شرکت کنندگان محترم  می توانند مهارت های ذیل رهدف : 
 
 
 

 

 

 

 

 

صنایع  نزد بانک صادرات بنام انجمن مدیران  0102971173004 حساب سپهر شماره به متقاضیان محترم مبلغ مورد نظر راخواهشمند است 

                              مایند. دبیرخانه انجمن ارسال ن  38444217نمابر شماره   بهفیش واریزی با و همراه واریز 

                                  ماان ل  ااب همراه داشته باشندحترم حتی االمرکت کنندگان لطفا ش                             

 38444217فاکس :   38444211 -14تلفن :  -طبقه دوم - قطعه سازانو مجتمع ساپکو  – 7نبش شهید منتظری  -) بلوار تلویزیون ( بلوار شهید منتظری : مشهد 

 : / سازمان  نام واحد صنعتی             ویژه حسابداران    Excel: کارگاهعنوان 

 تلفن تماس :  نام هماهنگ کننده :                

 13تاریخ تولد :      /     /                       نام پدر :                       نام و نام خانوادگی :                                        

 سطح و رشته تحصیلی : سابقه کار :   سمت سازمانی  :                                       

                                          شماره کد ملی :                   شماره تلفن همراه :             

 

  12صبح الی    8هر هفته از ساعت  پنج شنبه ساعت روز های  24                     و زمان برگزاری : طول کارگاه

 11/9/1395 روز پنج شنبه مورخ                                                               شروع کارگاه : 

 مهندس محمدحسین صمیمی و حسین سادات شیرازی  انجناب آقای؛  دو استادبا  همزمان و توامانبصورت      :  ارائه دهندگان 

 طبقه دوم  –مجتمع ساپکو  – 7نبش شهید منتظری  –دبیرخانه انجمن واقع در بلوار شهید منتظری                مکان برگزاری : 

 ل ( ریا 000/800/4لیون و هشتصد هزار ریال ) میچهار مبلغ         :         برای هر نفر ه کارگابرگزاری  هزینه 

 درصد اخفیف ویژه عضویت برخوردار خواهند بود 10انجمن از اعضا محترم                  

 

 Excel   ویژه مدیران مالی و حسابداران       

 یشیاراز آزما هیاه  -

 حساب ها یطبقه بند  -

 یمال یصورت ها یها ادداشتی هیاه  -

 ارازنامه هیاه  -

 انیصورت سود و ز هیاه  -
 

 انباشته انیصورت سود و ز هیاه  -

 ه نقدووج انیصورت جر هیاه  -

 یمال یمحاسبه نسبت ها  -

 یبانا رتیصورت مغا هیاه  -

 حساب ها قیصورت اطب هیاه  -


